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ВСТУП
Державні організації виступають особливими еле+

ментами суспільної системи, які зорієнтовані на здійс+
нення суспільно+корисної діяльності в усіх її сферах. Їх
діяльність спрямована на забезпечення реалізації
функції державного управління, створення суспільних
благ, вирішення завдань, які не можуть бути здійснені
ефективно приватними організаціями. Але й вони в умо+
вах ринкових відносин об'єктивно є учасниками гло+
бальної конкуренції, в якій успішними є ті, хто викорис+
товує сучасний менеджмент. Сьогодні актуальним є роз+
гляд проблем модернізації управління закладами осві+
ти на державно+громадських засадах, які фактично по+
чали розроблятись дослідниками та органами управлі+
ння освітою в Україні тільки впродовж останнього де+
сятиріччя

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ.

Поступове входження України до світового просто+
ру, інноваційні та модернізаційні процеси в освіті вия+
вили наявність істотних суперечностей між потребами
часу та реальним упровадженням інноваційних підходів
до управління освітніми навчальними закладами. Над
питаннями впровадження нових підходів до управління
освітніми закладами працюють вітчизняні науковці, як
В. Алфімов, Г. Артюх, Т. Боголюб, Л. Даниленко, Г. Дмит+
ренко, Л. Карамушка, В. Крижко, Н. Коломинський,
В. Луговий, Є. Павлютенков. Проте на сьогодні ця про+
блема потребує подальшого аналізу, особливо коли
йдеться про державне управління освітою в ринкових
умовах.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— проаналізувати основні стратегічні завдання роз+

витку процесу управління освітою;
— визначити специфіку державного управління ос+

вітою в умовах економічної та освітньої глобалізації.

РЕЗУЛЬТАТИ
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ

столітті визначає основні стратегічні завдання розвит+
ку процесу управління освітою: "перехід від державно+
го до державно+громадського управління, чітке розме+
жування функцій між центральними, регіональними і
місцевими органами управління, забезпечення самовря+
дування навчально+виховних закладів і наукових уста+
нов, утвердження у сфері освіти гармонійного поєднан+
ня прав особи, суспільства й держави" [5, c. 12].

Одним із шляхів реалізації цих завдань є наукове
обгрунтування нової системи управління освітою, роз+
робка інноваційних моделей, механізмів управління ос+
вітою на всіх рівнях: державному, регіональному, муні+
ципальному. Враховуючи сучасні освітні тенденції в Ук+
раїні й загальну геосоціальну ситуацію, стан опрацьо+
вування проблем управління підсистемами освіти та ос+
вітніми навчальними закладами в теорії та на практиці,
ми вважаємо актуальним і доцільним є дослідження ви+
користання менеджменту в існуючому освітньому про+
сторі країни та регіону.

Діяльність державних установ (МОН України, уп+
равлінь освіти облдержадміністрацій і т. п.) й організацій
відкритих соціально+економічних систем у зв'язку із
входженням України у світове економічне співтовари+
ство може бути успішною за умови налагодження без+
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перервної взаємодії та зворотного зв'язку із зовнішнім
середовищем.

Якщо раніше функціонування державних установ та
організацій в основному базувалось на використанні
правових актів, нормативних положень, процедур, стан+
дартних підходів, що розроблялись і пропонувались
організаціями вищого організаційно+правового рівня, то
сьогодні вони змушені розробляти власні підходи до уп+
равління, які б дозволили сформувати відмінні від кон+
курентів характеристики та позитивний імідж організації
[3, c. 23].

У сьогоднішніх умовах органам управління освітою,
наприклад, необхідно виконувати роботу, що забезпе+
чує дослідження ринку на предмет оцінки можливостей
збуту освітніх послуг, наданих навчальними закладами,
прогнозування динаміки їх споживання, виявлення й
оцінка конкурентів з даної освітньої послуги й на цій
основі ухвалення рішення про доцільність її надання.

Ось чому держава як генеральний суб'єкт соціаль+
ного управління звертається до менеджменту (держав+
ний менеджмент) — теорії та практики компетентного
(професійного) керівництва бізнесом [1, c. 5]. Саме ме+
неджмент дозволяє бізнесу не тільки виживати, а й роз+
виватись в об'єктивно існуючому конкурентному сере+
довищі. Цілком зрозуміло, що освітній менеджмент у
наших умовах з'являється в рамках державного мене+
джменту.

Необхідність запровадження якісно нових меха+
нізмів менеджменту в забезпеченні життєдіяльності дер+
жавних установ та організацій, їх сталого розвитку обу+
мовлена: підвищенням вимог до державних установ та
організацій з боку споживачів послуг; стрімким розвит+
ком управлінських та інформаційних технологій; необ+
хідністю прийняття рішень на основі забезпечення ком+
промісу інтересів різних організації, громадськості, дер+
жави; запровадженням принципів, що визначають за+
лежність установлення обсягів бюджетного фінансуван+
ня державних установ та організацій від ефективності
їх функціонування; необхідністю залучення державни+
ми установами й організаціями позабюджетних коштів
для свого розвитку та функціонування; проблемою фор+
мування ефективних гнучких організаційних структур
управління.

Державна освітня функція простежується протягом
того ж періоду, упродовж якого на планеті існує дер+
жавність. Відповідно до Національної доктрини розвит+
ку освіта визначена "стратегічним ресурсом подолання
кризових процесів, поліпшення людського життя, зат+
вердження національних інтересів, зміцнення авторите+
ту та конкурентоспроможності української держави на
міжнародній арені" [4, c. 6]. Освіта стає єдиним поліфун+
кціональним комплексом, який через навчання (дидак+
тичну підсистему освіти), виховання (педагогічну підси+
стему освіти) й розвиток громадян забезпечує різні га+
лузі економіки держави кваліфікованими кадрами, ство+
рення нових технологій, наукові дослідження.

З'явилась потреба переходу до нової парадигми
організації суспільства, неможливості відділення роз+
витку людства від планетарного розвитку та наслідуван+
ня законів існування світу. Треба по+новому визначати
кінцеві цілі, завдання, проміжні та кінцеві показники для
всіх освітніх підсистем й загальнодержавної освітньої

системи в цілому. У світі відбуваються глибинні й об'єк+
тивні процеси формування єдиного освітнього просто+
ру, орієнтованого на світове співтовариство. Зміна
етапів цивілізації диктує необхідність зміни парадигми
освіти. Існуючу "підтримуючу" освіту має замінити ос+
віта інноваційна.

На сучасному етапі традиційна дисциплінарно орієн+
тована парадигма освіти, що спонукає до механічного
засвоєння знань, поступово замінюється проектно+твор+
чою, інноваційною парадигмою, що передбачає не зау+
чування готової інформації, а засвоєння знань у ході
спільної навчально+виховної діяльності, у контексті про+
ектування, конструювання, моделювання й досліджень.

Зараз Україна — повноправний учасник Болонсь+
кого процесу. Цей процес ще раз нагадав про те, що
освіта почала бути бізнесом у країнах з розвиненою
ринковою економікою. Освітні, педагогічні, дидактичні
послуги витискають традиційну освіту, виховання, на+
вчання на ринках цих послуг. Наукове осмислення стра+
тегічних і тактичних завдань подальшого розвитку дер+
жавного управління, шляхів і способів комплексного
ринкового вдосконалювання всіх складових його меха+
нізму дозволить по+новому діяти в управлінні освіти.

Рівень наукового управління освітою визначається
глибиною пізнання та здібністю дотримуватись у прак+
тичній діяльності "вимог" законів і закономірностей уп+
равління [2].

Загальною закономірністю управління є єдність си+
стем управління освітою, яка відображає стабільність
внутрішніх зв'язків системи, що визначають її цілісне
існування, характер формування й розвитку (зако+
номірність виявляється в єдності інтересів усіх підсис+
тем об'єктів і суб'єктів управління).

Відповідність елементів системи освіти один одно+
му як закономірність управління обумовлює появу
суб'єктів управління, які ще В. Даль назвав "освітяни,
вихователі й учителі" (або працівники органів управлін+
ня освітою всіх рівнів, керівники навчальних закладів,
викладачі) [6, c. 124].

Ринкові стосунки, які проникають і в освіту, "ведуть"
за собою менеджмент. Hе помітили, як швидко з'яви+
лись не тільки монографії, а й підручники та навчальні
посібники з освітнього менеджменту, педагогічного ме+
неджменту та дидактичного менеджменту.

Дослідники цих феноменів дають їх різні визначен+
ня, зокрема: "галузь менеджменту, яка регулює проце+
си трансформації змісту освітньої діяльності, називаєть+
ся освітнім менеджментом; вона охоплює зміст, форми
реалізації принципів, методів, підходів, технології,
функцій і прийомів управління взаємодією освітніх про+
цесів" [7, c. 13].

На підставі теоретичного аналізу психологічних
особливостей менеджменту освіти Н. Коломинський
пропонував таке визначення цього поняття: менеджмент
в освіті — усвідомлена взаємодія керівника з іншими
людьми: підлеглими, партнерами, своїми керівниками,
учнями, батьками та іншими, яка спрямована на забез+
печення їх активної скоординованої участі в досягненні
наміченої мети [1, c. 21].

Педагогічний менеджмент — це комплекс прин+
ципів, методів, організаційних форм і технологічних
прийомів управління освітнім процесом, спрямованим
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на підвищення його ефективності — таке визначення дає
К.Л. Шкумбатюк. Під освітнім процесом він розуміє су+
купність трьох складових: навчально+пізнавального,
навчально+виховного, самоосвітнього процесів.

Виходячи з такого визначення, він стверджує, що
будь+який викладач, по суті, є менеджером навчально+
пізнавального процесу (як суб'єкт управління ним), а
керівник навчального закладу — менеджером навчаль+
но+виховного процесу в цілому (як суб'єкт управління
цим процесом).

Дидактичний менеджмент ще формується як само+
стійна теорія (на практиці він проявив себе в роботі пе+
дагогів+новаторів).

Освітній, педагогічний, дидактичний менеджмент як
самостійні наукові напрями й нові навчальні дисципліни
поки що тільки складаються, формуються, не мають
єдиного статусу та стандарту. Їх логіка й методологія
тільки створюються — вони зростають на рівні тих сьо+
годнішніх вимог, які ставляться суспільством, що транс+
формується в цих галузях знань і навчальних дисциплі+
нах.

Використання методології маркетингу в управлінні
освітою викликане необхідністю пошуку нових форм,
методів управління навчанням і реалізації освітніх по+
слуг, що відповідають сучасному рівню суспільних
відносин.

Особливого значення набуває комплексний систем+
ний підхід, що орієнтує систему управління освітою на
більш повне задоволення учнівських потреб і сприяє
успішній діяльності на ринку освітніх послуг. Він охоп+
лює всі стадії навчання — від вивчення потреб учнів і
суспільства, попиту на освітні послуги до їх надання в
повному обсязі організації збуту освітніх послуг і на+
ступного обслуговування випускників.

У Великій Британії, Данії, Нідерландах та інших ви+
сокорозвинених країнах освітнім менеджментом (адмі+
ніструванням освітою) розроблено Стандарт професій+
ної діяльності директора школи ("вихователя", за В. Да+
лем). Він є базою, основним орієнтиром для здійснен+
ня професійної підготовки керівника навчального зак+
ладу, визначення його професійного рівня, мірилом уп+
равлінських потенційних можливостей.

Як ми бачимо, існує потреба в розробці Стандарту
професійної діяльності працівників органів управління
освітою ("освітян", за В. Далем) від міністерства до ме+
тодиста й інспектора відділу освіти, та Стандарту про+
фесійній діяльності педагога+предметника ("учителя" за
В. Далем) з тими ж цілями.

Сучасний менеджмент в освіті стає наукомісткою
сферою діяльності й все більш потребує високого про+
фесіоналізму та різнобічних знань (соціально+адекват+
ного менеджменту, кадрового менеджменту, освітньої,
педагогічної та дидактичної інноватики, інноваційного
менеджменту, методичного менеджменту). І вчитись
цьому терміново треба й освітянам, і вихователям, і вчи+
телям.

Багато помилок в освіті та її модернізації є не
тільки наслідком об'єктивної соціально+економічної
ситуації, яка склалась, а й результатом непрофесіо+
налізму керівників освітою на різних "поверхах" сис+
теми управління. Разом із П. Друкером ми можемо
констатувати, що не буває організацій, які погано

прцюють, а є слабке управління й погані управлінці
[4, c. 9]. Розвиток України як сучасної європейської
держави з високим рівнем освіти вимагає від менед+
жерів освіти оволодіння сучасною наукою управлін+
ня та її методологією.

Професіоналізація керівників потребує особливої
уваги в нових умовах, управління освітнім процесом у
країні й у сучасному навчальному закладі, де керівник
відіграє першорядну роль у впровадженні інновацій як
тих, які ініціюються "зверху", так і тих, які продукують+
ся в навчальному закладі.

Найбільш розробленими є проблеми педагогічного
(шкільного) менеджменту. Практичних рекомендацій
для директора школи ("вихователя", за В. Далем) з пе+
дагогічного менеджменту вже цілком достатньо. Менш
розроблено проблеми власне освітнього (для "освітя+
нина", за В. Далем) менеджменту й дидактичного (для
"вчителя"). Хоча ми вже маємо навчальний посібник, за
яким можна починати вчити (і вчитись) працівників
органів управління освітою. Управлінська компе+
тентність сьогодні — це перш за все здатність, яка пе+
ретворює, а не тільки адаптує вміння.

Менеджмент — це не фіксація існуючого станови+
ща, а створення необхідних умов для ефективної праці.
Не існує неживої експертної системи, яка могла б замі+
нити менеджера. Як тільки процес прийняття та реалі+
зації рішень опрацьовано, у будь+якого керівника з'яв+
ляється спокуса знайти готові теоретичні рецепти та
інструменти, за допомогою яких їх менеджерам можна
діяти в будь+яких ситуаціях. Але замість "інструменталь+
ного" підходу треба вчити менеджерів думати в кожній
конкретній ситуації.

Менеджер освіти має передбачати зміни та управ+
ляти ними, бути здатним до постійного оновлення. Ме+
неджер повинен уміти вибирати вірну стратегію й чіткий
напрям розвитку. Менеджер зможе утворювати комбі+
націю можливостей, оскільки успіх рідко залежить від
досягнень в одному напрямі.

Творчість, уміння синтезувати різнобічні знання й на+
вички, готовність іти на ризик є у справжніх менеджерів.
Здібні менеджери, які прагнуть постійно вчитись, удос+
коналювати свою майстерність і мистецтво управління,
шукати нові грані в теорії та практиці управління, будуть
більш затребувані, ніж їх менш честолюбні колеги.

Їх завдання — максимально ефективне використан+
ня сил, які вони мають, перш за все людських ресурсів,
і нейтралізація слабких місць. Друге завдання — гар+
монізувати в кожному рішенні дії щодо близького й да+
лекого майбутнього.

У перспективі основне завдання менеджерів освіти
буде полягати в інтегруванні невизначеності в систему
прогнозування, прийнятті рішень та організаційної
структури, що потребує від менеджерів освіти високо+
го професіоналізму — здатності не тільки до адаптації,
а й до інновацій та постійного навчання.

Здатність навчатись краще та швидше від своїх кон+
курентів стає надійним джерелом конкурентних пере+
ваг. Майбутнє належить організаціям, які на всіх рівнях
зможуть ефективно використовувати здатність людсь+
ких ресурсів до навчання.

Вивчення взаємозв'язку освітньої політики держа+
ви з тенденціями розвитку світової освіти, розгляд дії
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ринкових механізмів освітянської галузі, ринку осві+
тянських послуг, соціально+економічні особливості ос+
вітньої послуги, наданої в навчальній групі, дозволили
з'ясувати специфіку прояву закономірностей і принципів
управління (менеджменту) у підсистемах і первинних
елементах складних систем (якою є освіта), отримати
уявлення про теоретичні основи освітнього, педагогіч+
ного та дидактичного менеджменту як складових час+
тин державного управління освітою, обгрунтувати не+
обхідність надання викладачу статусу державного служ+
бовця, який управляє навчально+пізнавальною діяльні+
стю громадян України.

Менеджмент в освіті (освітній менеджмент) — це те+
орія та практика управління освітою в ринкових умовах,
об'єктом якого є процес управління освітніми галузями
й регіональними системами, освітніми округами. Це на+
укова дисципліна, об'єктом якої є процес управління ос+
вітніми системами, а предметом — протиріччя, законо+
мірності, відносини процесу управління навчальними
закладами та системою органів державного управлін+
ня цією галуззю, а також умови, що забезпечують роз+
виток освіти, життєздатність й еволюцію освітніх сис+
тем.

Об'єктом педагогічного менеджменту є педагогічні
системи, що функціонують в умовах ринку (навчальні,
дошкільні та позашкільні заклади), його предмет — про+
тиріччя, закономірності, ставлення до процесу управлі+
ння навчальними закладами.

Дидактичний менеджмент — це ядро педагогічно+
го й освітнього менеджменту, використання якого підви+
щує якість навчання у групі й ефективність регіональ+
ної й національної освіти, їх конкурентоспроможність у
світовому освітньому просторі. Використання іннова+
ційного потенціалу дидактичного менеджменту впливає
на результативність і підвищення якості навчання у групі,
яка освоює держстандарти освіти.

Метою адміністративної реформи в українській дер+
жаві є досягнення оптимальної єдності централізації та
децентралізації управління, делегування й передача
максимально можливого обсягу функцій управління на
регіональні та муніципальні рівні управління. Дидактич+
ний, педагогічний та освітній менеджмент стає інстру+
ментом реалізації цієї мети в регіональному управлінні
освітою.

ВИСНОВКИ
Поки будуть існувати цивілізація й людське суспіль+

ство, держави будуть вирішувати вічні проблеми осві+
ти, навчання й виховання, проводити пошук законо+
мірностей управління освітнім, педагогічним і дидактич+
ним процесами (і відповідними освітніми та навчальни+
ми організаціями), щоб домагатись найкращих резуль+
татів.

Оновлення суспільства потребує від керівників
освітніх закладів усіх рівнів і типів зміни свого менталіте+
ту, саморозвитку (самоменеджменту тощо), становлен+
ня духовної культури особистості, яка тільки і зможе
забезпечити адекватну професіональну діяльність кер+
івника в сучасних умовах, коли намітився поворот від
розуміння освіти як державної функції до освіти як пе+
ретворення соціальної реальності.
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